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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА 
 
 
От две години и половина аз и моя екип проучваме и анализираме 

проблемите и след редица консултации със специалисти, съставихме 
нашата „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА 
МЪГЛИЖ” . 

Най-важните приоритети във всяка област на обществения, 
икономически, социален и културен живот са включени в нея. Ще 
работим активно за: 

 
 

• намаляване на безработицата – осигуряване на работа; 
• модерна инфраструктура и благоустройство; 
• решаване на жилищния проблем; 
• пълно решаване на проблема с Банята в село Ягода; 
• ремонти на всички религиозни храмове и на Мъглижкия 

манастир; 
• съвременни административни услуги; 
• селата в Община Мъглиж и техните проблеми; 
• здравето на нашите съграждани; 
• децата ни и тези, които ги учат и възпитават; 
• гражданите в неравностойно положение; 
• социалната политика на общината; 
• културата и хората, които даряват красота; 
• общественият транспорт и безопасното движение; 
• сигурността и спокойствието на гражданите; 
• хармония с околната среда и екологично развитие; 
• хората, избрали да развиват бизнес в общината; 
• селскостопанските производители; 
• спорт, туризъм и отдих; 
• европейското бъдеще на Община Мъглиж. 

 
 
 

С тази програма аз и моят екип целим да дадем посока на развитие 
съобразена с времето в което живеем. Да превърнем община Мъглиж в 
любимо място за живот, бизнес и отдих. 
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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА 
МЪГЛИЖ 

/2011 – 2015 г./ 
 

 
 
 

Основни цели и приоритети. 
Дейности за изпълнението на 
основните цели и приоритети 

Срок за 
изпълнение 

Очаквани резултати 

І. ЗА МОДЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ОБЩИНАТА 
 

1. Пътна и улична мрежа. 
� Рехабилитация и 

поддръжка на уличната и 
пътна мрежа на общината, 
паркови и площадни 
пространства; 

� Проучване, анализ, 
проектиране и последващо 
изграждане на допълнителна 
пътна инфраструктура: 

� Подобряване организацията 
и обслужването на 
съществуващите общински 
паркинги. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
09.2015 г 

Очакваните резултати са добра 
улична и пътна мрежа,без 
неравности,дупки и пр. 
По добра комуникация  между 
населените  вследствие на 
допълнителната пътна 
инфраструктура. 
 
Решаване на проблеми и 
неуредици с паркирането на 
общинските паркинги. 

2. Водоснабдителна и 
канализационна мрежа. 

� Поетапна подмяна от „В и 
К” на съществуващите 
азбестоциментови водопроводни 
тръби (70% от цялата мрежа в 
общината); 

� Строителство на водопроводна и 
канализационна мрежа в 
населените места, където липсва 
такава; 

� Ремонт и подмяна на най-
амортизираните и аварийни „В 
и К” съоръжения и обекти; 

 
 

 
 
 
 
09.2015 

 

 
Решаване  на проблема с 
водоснабдяването и канализацията 
в общината. 
По-добър дебит на водата. 
Включване на нови абонати. 

3. Електропреносна мрежа. 
� Общинско съдействие при 

изграждане на нови ел. 

 
 
 
 

 

Подобряване на услугите за 
населението,фимите и държавните 
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съоръжения от 
електроразпределителните 
дружества и подобряване на 
услугите, съгласно БДС; 

� Целогодишно поддържане на 
уличното, площадно и 
парково осветление; 

� Проучване и използване на 

възобновяемите енергийни 

източници в необработваеми 

земеделски земи от 12-та категория 

нагоре; 
� Актуализиране кадастъра на 

подземните комуникационни 
съоръжения, с цел 
улесняване на строителните 
и ремонтни дейности. 

 

 
 
 
 
 
ежегодно 

учреждения в общината 
 
 
 
Подобряване на осветлението в 
община Мъглиж. 
 
Използвайки възобновяеми 
емергийни източници ще се 
оптимизира процеса на 
електрозахранване на населението. 
 
 
Новият кадастър ще даде 
възможност за по ефективни 
строително-ремонтни дейности. 

4. Бизнес инфраструктура. 
� Разговор със собственика на 

Барите за по-бързо изграждане 
на прилежащата 
инфраструктура около тях. 

� Разработване на идеен и 
работен проект по Евро 
програми за реконструкция на 
училището за глухонеми. 

� Подобряване 
инфраструктурата в 
съществуващите промишлени 
и търговски зони; 

� Изграждане на нова бизнес 
зона и съпътстващата и 
инфраструктура; 

� Изграждане на тържище за 
селскостопанската продукция 
на земеделските 
производители. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 

 

С по добрата инфраструктура на 

Барите ще се постигне висок е фект 
в развитието на туризма в 
общината. 

 

С реконструкция на ПИ-У  

Ще създадем по-добри условия за 
живот и  развитие на децата  в 
неравностойно положение. 

 

Изграждане на нова бизнес зона и 
тържище ще разкрие нови работни  

места и възможност за по-добър 
живот. 

5. Благоустройство. 
� Узаконяване на сградите в 

ромските квартали и направа на 
проекти за това; 

� Разработване на идеен и 
работен проект по Евро 
програми за изграждане на 

 
 
 
ежегодно 

 

Подобряване условията на  

живот в квартала 
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пречиствателни станции за 
отпадни и отходни води в 
районите, където е 
необходимо това. Изграждане  
по Евро програми на 
канализации в населените 
места, така както и в ромските 
махали.  

� Популяризиране и 
насърчаване на мерките 
за енергийна ефективност 
сред жителите на общината; 

� Проектиране и строителство 
на съпътстваща 
инфраструктура в нови 
жилищни квартали; 

� Разработване на идеен и 
работен проект по Евро 
програми за реконструкция и 
обновяване на Манастира в 
град Мъглиж. 

� Възстановяване и 
поддържане на паркови, 
площадни пространства; 

� Проектиране и строителство 
на центрове за хигиена в 
ромските квартали; 

� Озеленяване и естетизиране 
на населените места в 
общината -програма за 
запазване на зелените площи; 

� Подобряване чистотата в 
Община Мъглиж, чрез 
прилагане на комплекс от 
мерки, съдържащ: 

� Система за контрол и 
отчетност на 
сметосъбирането и 
сметоизвозването; 

� Популяризиране и 
стимулиране на 
разделното събиране на 
отпадъци; 

� Предотвратяване на 
нерегламентирани сметища; 

� Периодично почистване на 
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временни депа в селата; 
� Налагане на тежки санкции на 

замърсителите. 

 
 

ІІ. ЗА ХОРАТА, ИЗБРАЛИ ДА РАЗВИВАТ БИЗНЕС В ОБЩИНАТА 
 

1. Изграждане на 
Многофункционален комплекс 
„Мъглиж”.  

� Зала за 1000-2000 зрители; 

� Паркинги с 200 места; 

� Заведения за хранене – 
ресторанти, пицарии, 
сладкарници; 

� Развлекателни зали – кина, 
билярд, боулинг, дискотека; 

� Детски кътове; 

� Разнообразни търговски 
услуги; 

� Конферентни, работни и 
изложбени зали; 

� Съпътстваща 
инфраструктура до 
комплекса. 

 

 
 
 
 
 
09.2015 

 

 

Откриване на нови работни 
места. 

 

Превръщане на общината в 
желано място за живеене. 

 

Подобряване на 
инфраструктурата около 
комплекса. 

 

 

Повишаване качеството на 
услигите. 

2. Създаване на благоприятен 
бизнес климат, включващ: 

� Облекчаване на 
разрешителни и 
лицензионни режими от 

компетенцията на общината; 

� Минимални срокове за 
издаване на разрешителни и 
лицензии; 

� Бързо придвижване на 
строителните книжа за 
новостроящи се 

производствени мощности или 
разширение на съществуващи; 

� Изграждане на 
административен бизнес 
център в общината; 

� Обновяване сайта на 
Община Мъглиж и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ежегодно 

Повишаване качеството и 
ефективността  на услугите. 

 
Ефективност при 

предоставяне на информация на 
населението. 
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публикуване на ежедневен 
информационен бюлетин в 
него. 

 
 

 
3. Насърчаване на 
местните предприемачи 
и привличане на 
чуждестранни инвестиции, 
чрез: 
 

� Приоритет на местни фирми 
и производства при 
осъществяване на 

     обществени поръчки с 
възложител Община Мъглиж; 

� Започване на дейността на 
„Местна инициативна група – 
МИГ Мъглиж”; 

� Инвестиции “на зелено”; 

� Инвестиране чрез дялове; 
� Инвестиции от типа 

“построяване - ползване - 
и последващо 

� предаване за стопанисване”; 
� Концесии; 

� Институционална подкрепа 
при големи частни 
инвестиционни 

� проекти. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
 
 
 
Подобряване на бизнес средата 

4. Разясняване на 
възможностите за 
разработване на проекти 
от МСП в общината 
по Оперативна 
програма - „Развитие на 
конкурентоспособността на 
българската икономика” . 
 

 

  

 
 

ІІІ. ЗА ДЕЦАТА НИ И ХОРАТА, КОИТО ГИ УЧАТ И 
ВЪЗПИТАВАТ 
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1. Общинска програма за 
талантливи деца. 

ежегодно Възможност за изява на децата 

2. Поетапен ремонт на 
детските градини и 
училищата. Обновяване на 
материалната база и спортните 
съоръжения. 

ежегодно По-добри условия за живот и 
развитие на децата 

3. Превантивни мерки и 
профилактични програми по 
наболели проблеми като 
наркоманията, алкохолизма, 
тютюнопушенето и др. сред 
подрастващите. 
 

ежегодно Чрез превенция към по-добър 
живот на децата и младежите в 
общината 

4. Координация и съвместна 
работа на учители, 
родители, общински, държавни 
и неправителствени 
институции в помощ на 
образователния и възпитателен 
процес сред децата. 
 

ежегодно Постигане на ефективен учебен и 
възпитателен процес чрез синхрон 
в действията . 

5. Съдействие от общината за 
възстановяване на 
длъжностите: училищен лекар, 
стоматолог, психолог и 
провеждане на ежегодни 
профилактични прегледи. 

ежегодно Повишаване стандарта на живот 
на гражданите на общината. 

6. Определяне на правила за 
охрана пред училища, детски 
ясли и градини. Ефективно 
обезопасяване на 
прилежащите улици  и 
кръстовища. 

ежегодно По-спокоен живот в общината 

7. Програма за енергийна 
ефективност и поетапното и 
изпълнение в учебните 
заведения на територията на 
общината – комплексно 
(отоплителни инсталации, 
топлоизолации, 
енергоспестяващо осветление и 
др.) 
 

ежегодно По-добра енергийна ефективност 

8. Програма за стимулиране на   
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учителите. 
 

9. Обучение на учители и 
представители от НПО за 
разработване на проекти. 
10. Увеличаване правомощията 
на училищните настоятелства. 
Изработване на правен 
софтуер за новосъздаващи се 
настоятелства  и програма за 
разясняване на правата и 
задълженията им. 
 

 
 
 
 
 
ежегодно 

Оптимизиране на училищаната 
мрежа 
 
Подобряване материално-
техническата база . 
 
Оптимизиране работата на 
училищните настоятелства. 

11. По-голяма финансова 
самостоятелност на 
училищните ръководства и 
настоятелства при ремонти, 
конкурси, свързани с 
поевтиняване на храната. 
Участие на представители 
на настоятелствата във всички 
конкурсни комисии. 
 

 
 
 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
 
По-добри условия  от търговете. 

12. Рекламна дейност - 
билбордове по оградите на 
училища и детски градини, 
която да позволи приходите да 
остават в училищата. 
Сключените договори влизат 
в сила след одобрение от 
кмета на общината. 
 

 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
Подобряване финансовото 
състояние на училищата в 
общината. 
 

13. Редовно раздаване на закуска 
в училищата. 

 
ежегодно 

По-добри условия за децата в 
училищата на общината. 

14. Създаване на занимални за 
учениците. 
 

  

 

ІV. ЗА ЗДРАВЕТО НА НАШИТЕ СЪГРАЖДАНИ 
 
 

1. Общината ще гарантира 
най-доброто в областта 
здравно обслужване на 
всички здравно осигурени 
лица, включително и най-
бедните. 

 

 
 
ежегодно 
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2. Осигуряване на 
високоспециализирана 
дейност по отношение 
лечението на сърдечно-
съдови заболявания. 

 
 
 
ежегодно 

 
Повишаване на  качеството на 
здравеопазването в общината 

3.Общинска програма за 
детско здравеопазване – 
съдействие на общината за 
възстановяване на 
длъжностите училищен 
лекар, стоматолог и психолог. 
Провеждане на ежегодни 
профилактични прегледи и 
превенция на зависимости 
от наркотици, алкохол, 
тютюнопушене и др. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
 
 
 
 
Повишаване на  качеството на 
здравеопазването в общината 

4.Общинска подкрепа на 
информационни кампании за 
намаляване риска от 
заболявания чрез 
профилактика и редовни 
прегледи за ранна диагностика 
и лечение. 
 

 
 
 
ежегодно 

 
 
 
Повишаване на  качеството на 
здравеопазването в общината 

5.Отнемане на лицензии от 
заведения и търговски 
обекти, предлагащи алкохол и 
цигари на малолетни и 
непълнолетни. 
 

 
 
 
ежегодно 

 
 
 
Повишаване на  качеството на 
здравеопазването в общината 

6.Мерки за ограничаване 
популацията на бездомните 
кучета съвместно с граждански 
природозащитни организации. 
 

 
 
ежегодно 
 

 
 
Сигурност за децата и гражданите 
на общината 

7.Кампании за повишаване 
здравната култура на 
населението, съвместно с 
държавни, общински и 
неправителствени организации. 
 

 
 
ежегодно 
 

 
 
 
Повишаване на  качеството на 
здравеопазването в общината 
 

 

8.Подобряване координацията 
между Бърза помощ и 
останалите общински и частни 
болнични заведения. 
 

 
 
ежегодно 
 

 
 
Повишаване на  качеството на 
здравеопазването в общината 
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V. ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА ОБЩИНА МЪГЛИЖ 
 
 

 

1. Максимално използване 
възможностите на 
Европейските структурни 
фондове чрез 
оперативните програми. 

 

 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
По-висок жизнен стандарт 

2. Организиране на 
периодични форуми за 
обучение и информация 
на всички заинтересовани 
граждани по програмите и 
проектите на ЕС. 

 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
По-висок жизнен стандарт 
 
 

 
3. Използване на 
стратегическото 
географско разположение 
на Община Мъглиж за 
развитие на 
икономическите, 
културните и 
трансграничните 
отношения по линия на 
Евро региона. 

 
 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
 
По-висок жизнен стандарт 
 

4. На Мъглиж са нужни 
контакти с успели 
общини от Германия, 
Италия, Франция, 
Гърция, Полша, Русия 
и др. държави, с цел 
побратимяване и 
прилагане на техния 
опит за успешно 
управление и повишаване 
жизнения стандарт на 
населението. 

 

 
 
 
 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
 
 
 
По-висок жизнен стандарт 
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5. Създаване на Дирекция, 
която да подготвя 
проекти в три 
направления: 

 
• Общински и публично-
частни предложения за 
финансиране; 

• Консултиране и 
разработване на проекти 
за МСП; 

• Реализиране на проекти в 
сферата на туризма и 
селското стопанство /био и 
еко земеделие - Мъглиж/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
03.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
По-висок жизнен стандарт 
 

6. Създаване на екип и 
бюро в Брюксел – за 
реклама и презентация на 
Община Мъглиж, за 
преки контакти и 
информация относно 
европейските проекти и 
фондове. 

 
 
 
 
09.2015 

 
 
 
 
По-висок жизнен стандарт 
 
 

 
7. МИГ „Мъглиж” – 
усвояване на средствата. 

 
 
ежегодно 

 

 

VІ. ЗА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНАТА 

 
 

 

1. Нова жилищна политика, 
насочена към крайно 
нуждаещите се –
предоставяне на 
общински терени или 
отстъпено право на 
строеж. 

 

 
 
 
 
09.2015 

 
 
 
 
Подобряване условията на живот 

2. Направа на нови 
градоустройствени планове 
с включени в тях на всички 
сгради в ромските махали. 

 

 
 
09.2015 

 
 
Подобряване условията на живот 
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3. Въвеждане на 
допълнителни социални 
услуги: 

 
• Звено „Майка и бебе”; 
• Приют за безнадзорни 

деца; 
• Кризисен център; 
• „Защитено жилище”; 
• Създаване на центрове за 

детска млечна кухня 
по квартали; 

 
 
 
 
 
 
09.2015 

 
 
 
 
 
 
Подобряване условията на живот 
 
 
 
 

 
4. Подобряване качеството 
на услугата „Домашен 
социален патронаж” . 

 

 
 
09.2015 

 
 
Подобряване условията на живот 

5. Създаване на 
функционални условия в 
Клубовете на инвалидите, 
слепите и глухите в 
Мъглиж, оборудване на 
кварталните и селски 
клубове на пенсионерите. 

 

 
 
 
 
ежегоден 

 
 
Подобряване условията на живот 
на хората в неравностойно 
положение и възрастните хора 

6. Координиране 
дейността на 
Дружествата на хора 
в неравностойно 
положение от общината 
чрез съвет с участието 
на техни представители. 

 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
Подобряване условията на живот 
на хората в неравностойно 
положение . 

 
7. Изграждане на рампи и 
подходи за 
трудноподвижни хора на 
тротоари, пред важни 
обществени институции, 
магазини, офиси и 
заведения. 

 

 
 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
Подобряване условията на живот 
на хората в неравностойно 
положение . 
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8. Адаптиране на 
обществения транспорт 
за трудно подвижни хора 
и осигуряване на 
микробус за превоз на 
инвалиди. 

 
 
 
 
ежегодно 

 
 
Подобряване условията на живот 
на хората в неравностойно 
положение . 

 
9. Активно съдействие от 
Община Мъглиж за 
подобряване 
координацията между 
сдружения, съюзи, 
държавни, общински и 
частни организации за 
интегриране на етносите в 
региона. 

 

 
 
 
 
 
 
12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
По-добра и трайна интеграция на 
етносите 

 
VI І. ЗА КУЛТУРАТА И ХОРАТА, КОИТО ДАРЯВАТ КРАСОТА 

1. Разработване на актуална 
програма за бъдещото 
развитие на всички 
културни институции в 
общината. Анализ на 
състоянието и 
перспективите на всяка 
сфера с трайно място в 
културния живот на 
Мъглиж. 

 
 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
 
 
Повишаване нивото на културния 
живот 

 
2. Създаване на Обществен 
съвет с участието на 
представители от всички 
културни организации. 

 
 
ежегодно 
 

 
 
Повишаване нивото на културния 
живот 

 
3. Качествено нов начин 
за провеждане на 
традиционните празници в 
общината. 

 
 
 
ежегодно 

 
 
Повишаване нивото на културния 
живот 
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4. Максимално използване 
възможностите на 
Закона за меценатството 
за подпомагане на 
общинските 
културните институции. 

 

 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
Повишаване нивото на културния 
живот 

5. Ремонт на всички 
религиозни храмове в 
общината – манастири, 
църкви, джамии и др. 

 
 
ежегодно 

Повишаване нивотана религиозно 
възпитание  и ценене на 
историческото наследсво  

 
6. Определяне ролята и 
мисията на читалищата в 
общината – значение за 
местната общност, 
доверие и предлагане на 
традиционни и нови 
дейности за всички 
граждани. 

 
 
 
 
 
ежегодно 
 
 
 

 
 
Съхранение на традициите в 
общината 

 
7. Развитие на 
библиотечните фондове и 
популяризиране ролята на 
библиотеките в общината 
– читалищни и 
училищни, с цел връщане 
интереса на децата и 
младежите към 
четенето на всякаква 
литература. 

 

 
 
 
 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
 
 
 
Съхранение на традициите в 
общината 

8. Закупуване на външна 
сцена с озвучаване и 
осветление, която да се 
ползва при всички 
мероприятия, 
организирани за 
населението на градския 
и селските площади в 
общината. 

 

 
 
 
 
09.2013 

 
 
 
 
По-интересен и емоционално 
наситен живот в общината 
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9. Иницииране на „Лятно 
училище за изявени 
таланти”, където да се 
канят известни имена от 
различните изкуствата, в 
частност и такива, родом 
от Мъглиж, за да се 
даде възможност за 
изява и допълнително 
обучение на талантливите 
деца от общината. 

 
 
 
 
 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
 
 
По-интересен и емоционално 
наситен живот  на децата в 
общината 
 

 
10. Ново обгрижване и 
опазване на Паметниците 
на културата в общината, 
които са пряк израз на 
почит и уважение към 
паметта на ярките 
личности и към историята 
ни. 

 
 
 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
 
Съхранение на културното-
историческото наследследство за 
поколенията 

 
11. Изработване и 
разпространяване на 
карта с историческите 
забележителности и 
места в общината за 
туристи и тур-
операторски агенции, в 
която да има 
информация за 
настаняване, хранене и 
кратка история на нашия 
край. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
09.2012 

 
 
 
 
 
 
Развитие на туризма в общината 

 

VII І. ЗА СПОРТА, ТУРИЗМА И ОТДИХА НА ГРАЖДАНИТЕ 
 

 
 

1. Изграждане на спортен 
център в пустеещите 
общински терени, 
състоящ се от: 

 
• Два броя съвременни 
спортни игрища за мини 

 
 
 
 
 
09.2015 

 
 
 
Развитие на спорта в общината 
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футбол, тенис на корт и 
волейбол, с изкуствено 
покритие и трибуни за 200 
зрители; 

• Клуб-ресторант „Спортна 
среща” с 60-70 места и 
зала „Историята на 
футбола в Мъглиж”;  

• Многофункционална 
спортна зала за силови 
спортни дисциплини; 

• Многофункционална 
спортна зала за 
бадминтон, тенис на маса, 
лека атлетика, спортна 
гимнастика и др.; 

• Съблекални и санитарни 
възли за детско-
юношеските школи; 

• Офиси за спортните 
клубове. 

 
2. Насърчаване на децата и 
младежите към спорт, 
активен отдих и туризъм. 

 
 
ежегодно 

 

 
3. Разработване на идеен и 
работен проект по Евро 
програми за 
реконструкция и 
обновяване на пистата за 
автомобилни спортове. 

 
 
 
 
09.2015 

 
 
 
Развитие на автомобилния спорт 

 
4. Стимулиране на изявени 
таланти в спорта. 

 

 
 
ежегодно 

 
 
Развитие на спорта в общината 

5. Целогодишно 
поддържане и обновяване 
на местата за отдих -  
кварталните градинки и 
детските площадки, 
парковете. 

 

 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
 
Развитие на спорта в общината 



 17 

6. Организиране и 
провеждане на 
множество спортни и 
масови прояви под егидата 
на Общината. 

 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
Развитие на спорта в общината 

 
7. Разработване на стратегия 
за развитие на туризма в 
общината и със съседните 
общини и области. 

 

 
 
 
12.2012 

 
 
Развитие на спорта в общината 
 

8. Използване 
възможностите на 
европейските програми 
за повишаване качеството 
на туристическата 
инфраструктура. 

 

 
 
 
 
ежегодно 
 
 
 

 
 
 
 
Развитие на туризма в общината 
 

9. Мотивиране на фирми от 
туристическия бранш за 
изграждане на хотели, 
ресторанти и съпътстващи 
услуги. 

 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
Развитие на туризма в общината 

 

 
10. Съвместно с училищата 
да се развива скаутското 
движение за възпитаване 
на спортен дух и умения у 
децата и младежите. 

 

 
 
 
ежегодно 
 
 

 
 
Развитие на любов към спорта у 
младежите и децата в общината 
 

11. Създаване на еко пътеки и 
места за отдих и почивка в 
Стара планина и Средна 
гора. 

 

 
 
ежегодно 
 

 
 
Развитие на туризма в общината 
 

 

ІХ. ЗА СЕЛСКО - СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
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1. Провеждане на 
периодични разяснителни 
кампании за условията и 
мерките на Националния 
план за развитие на 
земеделието и селските 
райони (2007 – 2013 г.) 

 
 
 
 
 
12.2013 

 
 
 
 
Постигане на по-добри резултати в 
селското стопанство 

 
2. Осигуряване на 
периодични срещи с 
ръководни кадри от МЗХ, 
РА, БАБХ и др. 

 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
Оптимизиране на селското 
стопанство 

 
3. Започване на дейността на 

„Местна инициативна 
група – МИГ Мъглиж”; 

 

 
 
 
12.2012 

 
 
 
Постигане на по-добри резултати в 
селското стопанство чрез 
европейски проекти. 

4. Съдействие от 
Общинска 
администрация за 
отдаване на пустеещи 
земеделски земи и 
подготовка на проекти. 

 

 
 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
Оптимизиране на селското 
стопанство 

5. Подпомагане 
изграждането на нови и 
възстановяването на 

     съществуващи 
микроязовири и 
напоителни съоръжения. 

 

 
 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
Оптимизиране на микроязовирите 
и напоителните съоръжения 

6. Превантивни мерки за 
опазване реколтата на 
земеделските 

     производители. 

 
 
ежегодно 
 

 
 
Опазване на реколтата 

 
7. Провеждане на 
мероприятия за 
залесяване на горския 
фонд и 

          опазването му. 
 

 
 
 
 
ежегодно 
 

 
 
Решаване на проблеми отностно 
горския фонд 
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8. Проучване, анализ и 
въвеждане на 
алтернативни форми на 
земеделие – 
отглеждане на 
подходящи видове 
етерично - маслени био 
култури и др. 

 
 
 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
Оптимизиране и  развитие на 
съвременно земеделие 

 
9. Окрупняване на 
земеделски земи и 
предлагането им на 
потенциални инвеститори 
с интерес в земеделието. 

 
 
 
ежегодно 
 

 
 
Оптимизиране на земеделието 

 
10. Проучване и даване 
безплатно на пустеещи 
земи на малоимотни и 
безимотни жители на 
общината. 

 

 
 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
Оптимизиране на земеделието 

X. ЗА ХАРМОНИЯ С ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕКОЛОГИЧНО 
РАЗВИТИЕ 

 

1. Дължим на децата си 
освен обич, образование 
и възможности – 
чист въздух, вода и земя. 
Те са по-умни от нас. С 
останалото ще се справят, 
но е важно какво им 
оставяме. 

 

  

2. Засилване екологичното 
възпитание на децата и 
учениците, чрез 
прякото им участие в 
екологични проекти, 
зелени училища, скаутски 
организации и др. 

 

 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
Високо ниво на екологично 
възпитание и съзнание 
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3. Програма за запазване 
на зелените площи – 
градинки и 
тротоари, чрез 
задължителни условия 
в договорите за ново 
строителство или 
разширяване на 
съществуващото. Всяка 
унищожена тревна площ 
или дървета да се 
възстановяват в троен 
размер на определени от 
общината места с 
вменени ангажименти за 
поддържането им в 
продължение на 4 години. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
По-зелена и чиста община 

 
4. Опазване и разрастване на 
горския фонд. 

 

 
 
ежегодно 

 
 
Зелена община с чист въздух 

5. Почистване на речните 
корита от 
нерегламентирани 
сметища, наноси, тревна 
и дървесна 
растителност, с цел 
недопускане на 
наводнения. 

 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
 
Постигане на чистота на речните 
басейни в общината 

 
6. Почистване на вадите в 
районите на Общината, 
където има такива и 
привеждането им в 
състояние подходящо за 
използването им  по 
предназначение. 
Разработване на проект по 
Евро програми за тяхното 
използване при 
отводняване на уличната 
мрежа. 

7. Подобряване чистотата в 
Община Мъглиж чрез: 

 
• Контрол и отчетност на 

 
 
 
 
 
 
ежегодно 
 

 
 
 
 
 
 
 
Постигане на чистота и по-добро 
отводняване в общината. 
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сметосъбирането и 
сметоизвозването; 

• Популяризиране и 
стимулиране на разделно 
събиране на отпадъци; 

• Предотвратяване на 
нерегламентирани сметища; 

• Периодично почистване 
на временни депа в селата; 

• Налагане на тежки 
санкции на замърсителите; 

• Озеленяване и 
естетизиране на населените 
места в общината. 
 

 
8. Реализиране на 
екологични проекти по 
програми на ЕС. 

 

 
 
ежегодно 
 

 
 
Зачиста и привлекателна община 

XI . ЗА СЪВРЕМЕННИ АДМИНИСТРАТИВНИ  УСЛУГИ И 
УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА 

 
 

1. Избор на обществен 
посредник (омбудсман) в 
Община Мъглиж. 

 
09.2014 

 
Улеснение на гражданите при 
решаване на проблемите им 

 
2. Гъвкава и качествена 
администрация, 
предоставяща бързи и 
компетентни услуги 
на гражданите. 
Допълнително 
обучение, квалификация и 
специализация на 
общинските служители. 

 
 
 
 
 
06.2012 

 
 
 
 
 
Повишаване качеството на 
обслужване на гражданите. 

 
3. Създаване на Обществен 
съвет за широко 
гражданско участие в 

  управлението на Община 
Мъглиж. 
 

 
 
 
 
12.2012 

 
 
 
Прозрачност в управлението 
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4. Използване на 
съвременни технологии и 
софтуер при обслужване 

 на гражданите и 
фирмите (предоставяне 
на услуги от  
Общинска администрация 
по електронен път, 
въвеждане на електронен 
подпис и електронен 
документ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
09.2015 

 
 
 
 
 
 
Повишаване качеството и 
бързината на услугите 

5. Контролиране работата 
на Общинска 
администрация, чрез 
въвеждане в експлоатация 

на компютърна система за 
обработка на 

получените документи и 
спазване на сроковете за 
отговор. 

 
 
 
 
 
09.2015 

 
 
 
 
Повишаване качеството и 
бързината на услугите 

 
6. Дейности по 
концентриране на 
всички административни 
институции в общинската 
сграда, с цел улесняване 
обслужването на 
гражданите – Поземлена 
комисия, НОИ, 
направление 
„Образование”, РИОСВ и 
др. 

 

 

 
 
 
 
 
 
12.2014 

 
 
 
 
 
 
Повишаване качеството и 
бързината на услугите 
 

XІІ. ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ И БЕЗОПАСНОТО 
ДВИЖЕНИЕ 
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1. Ремонт на автогарите в 
населените места: 

 
• Зала за престой на 

пътници с гишета за 
покупко-продажба на 

билети; 
• Информационен център; 
• Търговска зона – 

магазини, ресторанти, кафенета; 
• Офиси за транспортните 

фирми; 
• Стая за почивка на 

шофьори; 
• Стая за майки с деца; 
• Санитарни възли, 

адаптирани за инвалиди; 
• Подходи за 

трудноподвижни хора; 
• Преасфалтиране на 

цялото пространство; 
• Обновяване на фасадата и 

нова дограма; 
• Навеси при секторите за 

пристигащи и отпътуващи 
автобуси; 

• Табла с информация 
за часовете на пристигане и 

тръгване на автобусите по 
всяка дестинация; 

• Паркинги за автобуси и 
за временен престой на 
автомобили. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.2015 

 

2. Проучване, анализ, 
проектиране и 
последващо изграждане 
на 
допълнителна пътна 

инфраструктура. 

 
 
 
ежегодно 

 

 
3. Оптимизиране 
маршрутите на градския 
автобусен транспорт. 

 
 
ежегодно 
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4. Модернизиране на 
автобусните спирки чрез 
предоставяне на 
рекламни площи; 
обособяване на обекти за 
продажба на вестници, 
списания и др., с 
преференциално наемане 
на пенсионери, инвалиди, 
съкратени военни и 
полицаи. 

 
 
 
 
 
 
ежегодно 

 

 
5. Допълнителна осветеност 
на пешеходни пътеки по 
възловите 
кръстовища. 

 
 
 
ежегодно 

 
 
Осигуряване по-голяма сигурност 
на гражданите 

 
6. Поставяне на указателни 
табели за посоки към 
населени места. 

 
 
03.2012 

 
Осигуряване по-голяма сигурност 
на гражданите 

 
7. Целогодишно 
поддържане на пътните 
знаци и маркировка в 
населените места от 

общината. 

 
 
ежегодно 

 
Осигуряване по-голяма сигурност 
на гражданите 

 
8. Отстраняване на 
неправилно поставени 
указателни табели от 
стандартните пътни знаци. 

 
 
ежегодно 

 
 
Осигуряване по-голяма сигурност 
на гражданите 

 
9. Поставяне на стълбове с 
рекламни и указателни 
табели с имена 
на улици и др. 

 
 
ежегодно 

  
 
Осигуряване по-голяма сигурност 
на гражданите 

10. Постоянна поддръжка на 
отводнителните шахти и 
канали. 
Трайно решаване на 

проблема с кражбата на капаци 
и решетки. 

 

 
 
 
ежегодно 
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11. Провеждане на кампании 
по безопасност на 
движението сред 
подрастващите през 
учебно и ваканционно 
време, съвместно с 
органите на КАТ, 
училищата и НПО. 

 

  
 
 
 
ежегодно 

 

 

XІІІ. ЗА СИГУРНОСТТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА 
ГРАЖДАНИТЕ 

 

1. Постоянно 
взаимодействие между 
Общинска 
администрация, полиция, 
охранителни фирми и 
НПО за опазване на 
обществения ред. 
Гарантиране сигурността 
и спокойствието на 
гражданите чрез 
създаване на звено за 
сигурност към 
Общината и осигуряване 
на работа на по-голямата 
част от населението в 
Общината. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
 
 
 
 
По-голяма сигурност,спокойствие 
на гражданите в общината. 

 
2. Масови разяснителни 
кампании сред 
населението за 

  предотвратяване на 
пожари, наводнения, 
катастрофи, кражби и за 

  застраховане на 
имуществото. 

 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
 
По-голяма сигурност,спокойствие 
на гражданите в общината. 
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3. Съдействие от 
Общинска 
администрация за по-
ефективна 
охрана на училища, 
детски градини, здравни 
заведения и социални   
центрове. 

 
 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
По-голяма сигурност,спокойствие 
на децата и техните родители  в 
общината. 

 
4. Администриране 
охраната на полските 
имоти, горския фонд, 
водоемите, 
водоснабдителни и 
напоителни съоръжения 
от Общинска 
администрация, кметове и 
кметски наместници по 
селата. 

 
 
 
 
 
ежегодно 

 

 
5. Подобряване 
координацията между 
държавни, общински и 
неправителствени 
институции при бедствия, 
аварии и катастрофи. 

  
 
 
ежегодно 

 
 
 
По-сигурен живот на гражданите в 
общината 

 
6. Ефективни и трайни 
дейности при решаване 
проблема с 
безстопанствените кучета 
на територията на 
Община Мъглиж. 

 
 
 
ежегодно 

 
 
По-голямо спокойствие на 
гражданите 

XIV . ЗА СЕЛАТА В ОБЩИНА МЪГЛИЖ И РЕШАВАНЕ НА 
ТЕХНИТЕ ПРОБЛЕМИ 

 

1. Изнесени приемни на 
кмета и представители 
от Общинска 

  администрация по селата. 

Ежегодно на 
всекитри 
месеца. 

По-бърза информация за 
проблемите на населението и 
тяхното решаване 



 27 

 
2. Предоставяне на 
информация и обучение 
за кметове и кметски 
наместници, относно 
възможностите на 
финансиране по 
програми и  проекти на 
ЕС. 

 
 
 
 
 
ежегодно 

 
 
 
 
По-бързо  и компетентно 
кандидатстване по Европроекти 

 
3. Строителство и ремонт 
на спортни и детски 
площадки в 

  селата от общината. 

 
 
ежегодно 

По добри условия за игра  и спорт 
на децата 

 
4. Подобряване материално-
техническата база на 
училищата и 

  детските градини в 
селата, осъществяване 
на мерки за енергийна   
ефективност. 

 
 
 
 
ежегодно 

По-добри условия за учебен 
процес 

5. Възраждане и 
съхраняване на културни 
традиции и самобитни 
дейности, като 

възможности за развитие на 
стопанска дейност и 

селски туризъм. 
 

ежегодно  

6. Преодоляване 
социалната изолация на 
възрастните хора в 

  селата, чрез инициативи 
за самопомощ и взаимопомощ. 

 
 

ежегодно  
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КОНКРЕТНО ЗА ВСЯКО СЕЛО В ОБЩИНАТА 
 

1. Село Ягода: 
 

• Намаляване на 
безработицата чрез 
създаване на нови работни 
места. 

• Ремонт и реставриране на 
черквата и джамията; 

• Подобряване и регулиране 
на електроснабдяването. 

• Обособяване на спортна и 
детска площадка в 
ромската махала. 

• Почистване на 
нерегламентираните 
сметища и съдействие 
от 

  общината за регулиране 
на здравните услуги. 

• Подобряване на уличното 
осветление. 

• Рехабилитация на 
уличната мрежа в селото. 

• Решаване на проблемите с 
водоснабдяването. 

• Охрана на полето, гората 
и дома; 

• Разработване на идеен и 
работен проект за 
реконструкция и 
въвеждане в експлоатация 
на Банята, Парка и 
Комплекса свързани с нея. 

09.2015 Подобряване условията на живот 
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2. Село Тулово: 
 

• Намаляване на 
безработицата чрез 
създаване на нови работни 
места. 

• Поетапна подмяна на 
водопроводната мрежа с 
полиетиленови тръби; 

• Почистване на вадите в 
селото, където има такива 
и привеждането им в 
състояние подходящо за 
използването им  по 
предназначение. 
Разработване на проект по 
Евро програми за тяхното 
използване при 
отводняване на уличната 
мрежа. 

• Направа проект за 
отводняване на ромската 
махала; 

• Ремонт и реставриране на 
черквата 

• Охрана на полето, гората 
и дома; 

• Обособяване на спортна и 
детска площадка. 

• Рехабилитация на 
уличната мрежа в селото. 

• Почистване на 
нерегламентираните 
сметища и съдействие 
от общината за 
регулиране на здравните 
услуги. 

• Подобряване и регулиране 
на електроснабдяването. 

09.2015 Подобряване условията на живот 
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3. Село Юлиево: 

 
• Намаляване на 
безработицата чрез 
създаване на нови работни 
места. 

• Мерки за нормално 
водоподаване през 
летните месеци; 

• Почистване на 
нерегламентираните 
сметища. 

• Охрана на полето, гората 
и дома; 

• Ремонт и реставриране на 
черквата 

• Рехабилитация на 
уличната мрежа в селото. 

• Обособяване на спортна и 
детска площадка. 

• Подобряване на уличното 
осветление. 

 

09.2015 Подобряване условията на живот 
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4. Село Дъбово: 

 
• Намаляване на 
безработицата чрез 
създаване на нови работни 
места. 

• Подобряване на 
транспортните връзки и 
здравните услуги за 
жителите; 

• Охрана на полето, гората 
и дома; 

• Ремонт и реставриране на 
черквата 

• Рехабилитация на 
уличната мрежа в селото. 

• Подобряване на уличното 
осветление 

• Почистване на 
нерегламентираните 
сметища. 

 

09.2015 Подобряване условията на живот 

 
5. Село Шаново: 

 
• Намаляване на 
безработицата чрез 
създаване на нови работни 
места. 

• Подобряване на уличното 
осветление. 

• Рехабилитация на 
уличната мрежа в селото. 

• Охрана на полето, гората 
и дома; 

• Регулиране на 
водоподаването. 

• Подобряване на 
транспортните връзки и 
здравните услуги за 
жителите; 

09.2015 Подобряване условията на живот 
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6. Село Зимница: 

 
• Намаляване на 
безработицата чрез 
създаване на нови работни 
места. 

• Поддържане на 
нормално 
електронапрежение и 
подмяна на 
амортизирани ел. 
стълбове; 

• Ремонт и реставриране на 
черквата 

• Рехабилитация на 
уличната мрежа в селото. 

• Почистване на гробищния 
парк и изграждане на 
чешма. 

• Охрана на полето, гората 
и дома; 

• Обособяване на спортна и 
детска площадка в 
училището. 

• Почистване на 
нерегламентираните 
сметища и съдействие 
от общината за 
регулиране на здравните 
услуги. 

 

09.2015 Подобряване условията на живот 
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7. Село Ветрен: 
 

• Намаляване на 
безработицата чрез 
създаване на нови работни 
места. 

• Поетапна подмяна на 
водопроводната мрежа с 
полиетиленови тръби; 

• Увеличаване броя на 
съдовете за смет; 

• Охрана на полето, гората 
и дома; 

• Ремонт и реставриране на 
черквата 

• Рехабилитация на 
уличната мрежа в селото. 

• Обособяване на спортна и 
детска площадка. 

• Почистване на 
нерегламентирани 
сметища. 

• Подобряване на уличното 
осветление. 

 
 

09.2015 Подобряване условията на живот 

8. Село Селце: 
 

• Проучване и изграждане 
на пътя от гр.Мъглиж до 
с.Селце; 

• Поддържане на нормално 
електронапрежение; 

• Почистване на деретата; 
• Регулиране на 
водоподаването. 

• Изграждане на параклис; 
 

09.2015 Подобряване условията на живот 
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9. Село Сливито: 
 

• Почистване на деретата; 
• Изграждане на параклис. 
• Поддържане на нормално 

електронапрежение; 
• Проучване на 

възможностите за 
нормализиране на 
водоподаването; 

 

09.2015 Подобряване условията на живот 

10.   Село Радунци: 
 

• Поддържане на нормално 
електронапрежение; 

• Ремонтиране на пътя до 
селото. 

• Регулиране на 
водоподаването. 

09.2015 Подобряване условията на живот 

 

          СБДПЛПФЗР - Радунци: 
 

• Мерки за нормално 
водоподаване през 
летните месеци; 

• Почистване на 
нерегламентираните 
сметища; 

• Ремонтиране на пътя до 
селото. 

• Съдействие от общината 
за регулиране на 
здравните услуги. 

• Разработване на идеен и 
работен проект за 
оптимизиране на 
материално-техническата 
база и реконструкция на 
съществуващите сгради. 

 

09.2015 Подобряване условията на живот 
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11. Село Борущица: 

 
• Ремонтиране на пътя до 

селото. 
• Подобряване на 

транспортните услуги 
от - и за - селото; 

• Поддържане на нормално 
електронапрежение; 

• Регулиране на 
водоподаването. 

 

09.2015 Подобряване условията на живот 

 
12. Село Яворовец: 

 
• Подобряване на 
транспортните услуги от- 
и за- селото; 

• Ремонтиране на пътя до 
селото. 

 

09.2015 Подобряване условията на живот 

 


